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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารจัดตัง้ ขึน้ มา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการกากับดูแลการ ดาเนินงาน
ของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการกาหนดขึน้ และรายงานผลการดาเนินงานของ
ฝ่ ายบริหาร และ
ข้อมูลอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นต่อคณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผูบ้ ริหารตามทีเ่ ห็นสมควรเข้า
ทาหน้ าที่กรรมการบริหาร นอกจากนี้กรรมการผู้จดั การจะดารงตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการบริหารโดยตาแหน่ ง ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 คณะกรรมการบริหารเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุ การคณะกรรมการบริหาร โดยอาจเป็ นผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หรือ บุคคล
อื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทางานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกั บการนัดหมายการประชุม
จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
วาระการดารงตาแหน่ ง
 กรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นระยะเวลา 3 ปี
 กรรมการบริหารทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งได้อกี โดยไม่เป็ นการต่อวาระ
โดยอัตโนมัติ
 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ลงมติให้ออก
- ศาลมีคาสังให้
่ ออก
สิ ทธิ การออกเสียง
กาหนดให้กรรมการบริหาร 1 คน มีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ให้
ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก 1 เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด ทัง้ นี้
หาก
กรรมการบริหารคนใดมีสว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณา กรรมการบริหารคนนัน้ ต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนัน้
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การประชุม
 คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง้ และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการ
กาหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการบริหารทราบล่วงหน้าและให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ
 การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริหารทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
 ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการบริหารทีเ่ หลือเลือก
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานในการประชุม
 คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือบุคคลทีเ่ ห็นสมควร เข้าร่วมประชุมในวาระการ
ประชุมนัน้ ๆ และขอข้อมูลตามความจาเป็ น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ทาหน้าทีบ่ นั ทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม
ขอบเขตอานาจหน้ าที่
 พิจารณากลันกรองแผนธุ
่
รกิจ และงบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
 กาหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกาหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษทั และอนุมตั หิ ลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษทั
 พิจารณา และดาเนินการในประเด็นทีส่ าคัญซึง่ เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั
 พิจารณากลันกรอง
่
และให้ขอ้ เสนอแนะงานทุกประเภททีเ่ สนอต่อคณะกรรมการบริษทั
 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในเครือหรือบริษทั ร่วมทุน (ถ้ามี)
 ดู แ ลและติด ตามผลการจัด การบริษัท ให้เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนการด าเนิ น งาน และงบประมาณประจ าปี ท่ี
คณะกรรมการบริษทั กาหนด และอนุมตั ิ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
 พิจารณากลันกรองเรื
่
่องที่กรรมการผู้จดั การนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือ
อนุมตั ิ
 อนุ ม ัติก ารบรรจุ แต่ ง ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายพนัก งานอาวุโสระดับรองกรรมการผู้จดั การ หรือ ต าแหน่ งอื่นที่
เทียบเท่า รวมทัง้ การอนุมตั อิ ตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่นื แก่บุคคลดังกล่าว
 อนุมตั เิ รื่องเกีย่ วกับการเงิน และทรัพย์สนิ ของบริษทั ตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิ
 มอบหมาย หรือ แนะน าให้ก รรมการผู้จ ัด การพิจ ารณา หรือ ปฏิบ ัติใ นเรื่อ งหนึ่ ง เรื่อ งใดที่ค ณะกรรมการบริห าร
เห็นสมควร
 แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
 พิจารณา และนาเสนอเรื่องทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ หรือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หรืออนุมตั ิ
Page 3 of 4

บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

 พิจารณาเรื่องอื่นใดหรือปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
 ดูแลและติดตามผลการดาเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการบริห ารมีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง านตนเองเป็ นประจ าทุ ก ปี โดยการประเมิน ตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อให้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค ในการดาเนินงาน
ระหว่างปี ทผ่ี ่านมา เพื่อให้นามาแก้ไขและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานโดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ได้ใช้แนวทางแบบประเมินทีเ่ สนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหว้ ข้อด้งนี้
1)

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหาร

2)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

3)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทั จะทาการทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลีย่ นแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร
ทัง้ นี้ อานาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่ นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรจะไม่
รวมถึงอานาจ หรือการมอบอานาจในการอนุ มตั ริ ายการใดทีต่ นเอง หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษั ท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดาเนิน
ธุรกิจปกติทวไปของบริ
ั่
ษทั หรือบริษทั ย่อย ซึง่ การอนุมตั ริ ายการดังกล่าวต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจารณา และอนุมตั ติ ามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
กฎบัตรฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 นี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

--------------------------------------------(นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร)
ประธานกรรมการบริษทั
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